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Competition Kettlebell sæt inklusiv stativ
ProUDSOLGT

Normalpris 8.760,-
SPAR 1.265,-

Nu 7.495,- inkl. moms
5.996,- ekskl. moms

American Barbell producerer og leverer produkter af top-kvalitet til fitnesscentre i hele verden. Størstedelen af de mange
produkter hos American Barbell bliver udviklet, produceret og testet i USA.

Mere end 90 års erfaring og udvikling giver nogle af markedets bedste produkter. American Barbell har produceret mere
end 100.000 OL vægtstænger og 11.000 ton vægtskiver, håndvægte og kettlebells til fitnessbranchen.

Forskellen på competition kettlebells og almindelige kettlebells, er at diameteren på en competition kettlebell er den samme
uanset hvilken vægt, du træner med. Når du træner med competition kettlebells har du derfor samme teknik og balance
uanset hvilken vægt du træner med.

Competition kettlebells fra American Barbell er produceret i stål, hvilket giver en langt større holdbarhed end f.eks.
kettlebells som er belagt med vinyl eller neopren.

Håndtaget på American Barbell competition kettlebells er poleret, hvilket giver et godt greb igennem de forskellige øvelser.
Håndtaget har en diameter (Ø) på 3,2 cm.

Hver enkelt kettlebell er farvet med den internationale farvekode.

Competition Kettlebells bruges blandt andet til: 
- Front Squat (lår, mave, overarme og ryg)
- One arm lift (overarme, skuldre og ryg)
- Rotation sving (ryg, baller og lår)
- Upright row (ben og skuldre)
- Sit-up & press (mave og arme)
- Around the body (core, mave og skuldre)

Dette sæt indeholder følgende American Barbell Competition Kettlebells:
- 1 stk. 8 kg (Pink)
- 1 stk. 12 kg (Blå) 
- 1 stk. 16 kg (Gul)
- 1 stk. 20 kg (Lilla)
- 1 stk. 24 kg (Grøn)
- 1 stk. 28 kg (Orange)
- 1 stk. 32 kg (Rød)

KETTLEBELL RACK PRO
Dette kettlebell rack har 2 hylder på 120 cm. til opbevaring kettlebells.

Hylderne har en dybde på 25 cm og er belagt med skridsikkert gummi.
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Dette rack leveres med gummifødder.

Bredde x Dybde x Højde: 120*45*76 cm
Max. vægtkapacitet: 500 kg
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